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М Е Д И Ц И Н С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  П Л О В Д И В  
Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е Н  Ф А К У Л Т Е Т  
Катедра „Фармацевтични науки“ 

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

„ИСТОРИЯ НА ФАРМАЦИЯТА” 

 

1. Цел на обучението по дисциплината  

Основна цел на обучението по дисциплината История на фармацията е да запознае 

студентите по фармация най-общо с историята, теорията и практиката на фармацията 

като една социално значима област на общественото здравеопазване. 

 Целта се съгласува с:  

 мисията и концепцията за университета; 

 обема и кредитния рейтинг на дисциплината, видни от учебния план;   

 квалификационната характеристика на специалността;  

 образователната степен (магистър). 

Чрез този въвеждащ курс студентите получават възможността да се информират за 

обхвата и насоките на бъдещата им професионална реализация в обществото като 

специалисти, както и за учебното заведение и съдържанието на отделните дисциплини 

по време на обучението им. 

2. Учебно съдържание на дисциплината 

Темите и часовете на лекциите и задачите за самостоятелна подготовка са посочени на 

сайта на университета.  Съдържанието е подредено хронологически . 

3. Предпоставки 

Историята на фармацията, въпреки че има продължителен, самостоятелен период на 

развитие назад във времето, днес се разглежда като част от социалната фармация. 

Историята на фармацията е дисциплина, която изучава развитието на фармацевтичните 

знания и фармацевтичната практика в най-тясна връзка с развитието на човешкото 

общество, с развитието на медицината, химията, биологията, философията и 

икономиката, с културната история на народите от всички епохи и времена. Ето защо тя 

е една от основните теоретични дисциплини във фармацията, която изяснява 

еволюцията в развитието на лекарствознанието във връзка с изменящите се обществено 

икономически условия, професионалната роля и проблеми на фармацията. 
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4. Академични ресурси  

Академичният състав на секцията  включва 1 ха6илитиран преподавател, 3 

нехабилитирани преподаватели с научна степен „доктор” със съответната научна 

специалност и 1 нехабилитиран преподавател. От всички преподаватели 4 имат 

придобита специалност по организация и икономика на дистрибуторската и аптечна 

практика, а 1 е зачислен и провежда обучение по специалността.   

Лекциите се водят от хабилитиран преподавател (доцент) с придобита научна степен 

(доктор) по съответната докторска програма. До 30% от лекциите се възлагат на 

нехабилитирани преподаватели, притежаващи научна степен по съответната докторска 

програма.  

5. Материални ресурси 

За обучение на студентите се използват аудиториите на университета. 

6. Лекционно обучение.   

Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации, които се 

предоставят на студентите по електронен път или на хартиен носител. Обемът и 

форматът на предоставяне на лекциите са избор на водещия лектор.   

7. Практически упражнения  

Формата на обучение включва само лекции. 

8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 

Преподавателят е длъжен да има разработени лекции  по дисциплината и да предоставя 

в електронен вид лекциите си, обучаващи тестове и други учебни материали.   

Представя се списък на основната препоръчвана литература по дисциплината с 

приоритет на достъпните източници (да се отделят като „основна литература”). Могат 

да се препоръчат и интернет ресурси, от които може да се намерят подходящи 

материали за подготовката на студента.   
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Учебници  

Димитрова Зл., Георгиев Ст., Андреевска К., Маджаров В., Грекова Д.,  Кискинова Р., 

История на фармацията (четвърто издание), ТЕА Дизайн ООД, София, 2016, ISBN 978-

954-91660-9-5 

Допълнителнa литература 

1. Апостолов М., История на медицината и социалното дело, С, БАН, 1994 

2. Боева А., Проблеми на фармацията , 1982, 101 с.82 

3. Бойдашев Д., „Фармацевт“ , 1909, 2 

4. Бурмов А., Известия на българското историческо дружество, кн.21, 1945, 123 

5. Василев В., „Фармацевт“ , 1942, 9 

6. Димитрова Зл., История на фармацията, С, 2004, „Кирил и Методи”. 

7. Ковачева М., Др. Цанков, 1982, С. 

8. Коев Т., „Фармацевт“, 1942, 2 

9. Николчев К.,  Материали за историята на аптечното дело в България, С., 1939 

10.Павлова В., История на медицината в България, С., 1980, Мед и физк. 

11.Рул Л., Живели някога хора, ИОМИТ ООД, 1996 

12.Събев П., „Фармацевт“, 1914, 8, 9 

13.Скъпи ли са лекарствата , „Аптекарски преглед“, 1939 

14.„Славяни“ 1884, бр.117 

15.Тодоров Н., „Фармацевт“ 1930, 10 

16.Търговия с аптекарски ученици, „Фармацевт“, 1928, 9 

17.Устав на аптекарското общество, 1884 

18.Устав на Българското аптекарско дружество, 1890 

19.Устав на Българското аптекарско  кооперативно дружество, 1912 

20.Устав на Българското аптекарско дружество, 1920, Победа 

21.Устав на Българското аптекарско дружество, 1926, Франклин 

22.Устав на БАКД, 1939, София, изменение 

23.Устав на Българското фармацевтическо дружество, 1902 

24.Устав на Българското фармацевтическо кондиционерско дружество, 1922 

25.Устав на Дружеството на българските дрогисти, 1919 

26.Устав на аптекарите в България, 1926, Родопи 
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27.Устав на Съюза на аптекарите в България, 1932 

28.„Фармацевт“, 1906-1944 

29.„Фармацевтически преглед“, 1899-1900 

30.„Фармацевтически преглед“, 1932-1933, Габрово 

31.Фармация за фармацевтите, „Дрогист“, 1938, 4 

32.Цел и програма, „Фармацевтически преглед“, 1932, 1 

 

9. Контролни работи 

Няма текущ контрол 

 

10. Самостоятелна подготовка и извънаудиторна работа на студента 

Самостоятелната работа включва изготвяне на реферати. Самостоятелната работа се 

ръководи от преподавателя, който напътства студента както в литературните 

източници, така и в методите на тяхното усвояване.  

 

11. Сътрудничество между преподавателите и студентите 

Това сътрудничество се изразява в:  

 Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна 

подготовка, текущи трудности по усвояване на материала и възможности с 

индивидуална програма на учене да постигне повече.  

 Използване на часове за консултации.  

 Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и др.   

 

12. Изпити  

Семестриален изпит /писмен и устен/, включващ разработване на два теоретични 

въпроса. 

 

13. Стандарти за оценяване 

Успешното изучаване на дисциплината история на фармацията от учебния план се 

оценява като стойност от оценките на двата теоретични въпроса, развити по време на 

семестриалния изпит.  Важно значение има и регламентът за провеждане на изпита,  
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така че да се сведе до минимум възможността за манипулиране на неговите резултати. 

За дисциплината се разработват ясни стандарти за оценка.  Нивата на възпроизвеждане 

и ползване на знанията от студентите се определят като информационно-

репродуктивно, технологично-продуктивно, проблемно-продуктивно, иновационно-

творческо. 

На основа на гореизложеното всяка оценка за теоретическия компонент на изпита се 

определя дадена характеристика:  

• Слаб (2) получава студент при оскъдни познания, които не могат да послужат като 

база за следващите нива на обучение  

 • Среден (3) получава студент, който възпроизвежда знанията в „готова схема“, като 

липсват основни моменти от разработваната тема; липсва готовност за самостоятелно 

използване на получените знания и професионални компетентности; терминологията не 

е усвоена, изложението се характеризира с беден език;  

• Добър (4) получава студент, който развива темата описателно, репродуктивно, като 

използва типови ситуации; ограничена самостоятелност при използване на получените 

знания и придобитите професионални компетентности; в изложението, макар да има 

наличие на добра езикова култура, се допускат неточности в използваните понятия;  

• Много добър (5) получава студент, който развива темата самостоятелно продуктивно, 

нестандартно, търсейки нов алгоритъм и анализ на използваните литературни данни; 

прави опит да изведе и обоснове своя теза; адекватно използва понятията от научната 

област на изучаваната дисциплина, има добра езикова култура;  

• Отличен (6)получава студент, който самостоятелно, логично, с наличие на творчески 

елемент извежда темата; обосновано и оригинално ползва и интерпретира 

литературата, свързана с разкривания въпрос; наблюдава се сформираност и готовност 

за ползване на придобитите знания и професионални компетентности; точност и богата 

езикова култура на изложението.  

 

14. Формиране на крайната оценка 

Крайната оценка определя, в каква степен дадениятстудент е постигналцелта на 

обучението, поставена в началото. Тя е многокомпонентна и включва оценка от писмен 

краен изпит и оценка от устен краен изпит. За всеки компонент участващ в крайната  
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оценка се определя коефициент на значимост (от 0 до 1), като общата сумата на 

коефициентите трябва да винаги да бъде 1. Крайната оценка се получава като сбор от 

оценките по шестобална система от различните компоненти умножени със съответните 

коефициенти на значимост.  

Qкрайна оценка = к1 Qоценка от писмен изпит + к2 Qоценка от устен изпит  

к1 = 0.50;  к2= 0.50;  

Ако един от компонентите на крайня изпит е слаб 2, крайната оценка е задължително 

слаб 2. Компопентите участващи при формиране на оценката и коефициентите на 

значимост за всяка дисциплина се определят от Академичния съвет с приемане на 

настоящия академиченстандарт на дисциплината.    

15. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността по 
оценяването 

 • Оценяваните студенти имат правото и задължението да се информират за регламента, 

процедурите и резултатите от оценяването, да предявяват претенции и жалби при 

неспазване на настоящите правила.  

• Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на 

установени технически пропуски или грешки (например при изчисляване или нанасяне 

на оценките), както и при сериозни основания за разминаване на фактически 

показаните знания, умения и компетентности и получената крайна оценка за тях. 

 • Допускат се корекции на оценките в случаите по предходната алинея в студентската 

книжка, изпитния протокол или по партидата в главната книга само от титуляра на 

дисциплината.  

• Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят писмено към 

оценяващия екип, който следва да даде аргументиран отговор до края на следващия 

работен ден.  

• Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента при 

оценяването на неговите знания, умения и компетентности се отнасят чрез писмена 

жалба до Зам. Ректора по КА. 

 Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да се 

запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура обявени предварително. 
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Периода, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и 

резултати е не по-дълъг от 3 (три) работни дни след датата на изпита. Характеристиката 

на дисциплината се предоставя на студента в началото на обучението. Това е в 

съответствие с ЗВО чл. 56. ал. 1 преподавателите са длъжни да разработят и да 

оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях лекционен курс, 

включващо заглавия и последователност на темите от учебното съдържание, 

препоръчителна литература, начин на формиранена оценката и форма на проверка на 

знанията и уменията. 

 

      

Изготвил:  

Доц. Станислав Георгиев, дф 

Ръководител  секция „Социална фармация“  

към Катедра „Фармацевтични науки“ 

 

 

Академичният стандарт по дисциплината „История на фармацията“ е приет с 

решение на Катедрен съвет с Протокол № 02/22.03.2016 г. 

 


